Algemene voorwaarden
Geldigheid personal training/rittenkaarten
De 10 sessies personal training en rittenkaarten zijn 3 maanden geldig. Voor 20 en 30
personal training sessies zijn 4 maanden geldig. Bij afwezigheid of vakantie is een
aanvraag via mail vereist zodat er een uitzondering gemaakt kan worden.
Abonnementen
Abonnementen zijn onbeperkt geldig, per maand kunt u alle trainingen boeken die u wil
volgen. Ieder abonnement is per maand opzegbaar en u zit nergens aan vast. Alle
abonnementen en strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet doorgeefbaar.
Afmelden
Voor groepslessen wordt er flexibel omgegaan met afmelden, je kunt ieder moment
afmelden voor een groepsles. We stimuleren aanwezigheid in de trainingen en willen
graag volle lessen zien, maar begrijpen dat er op het laatste moment in uw situatie kan
wijzigen. Respecteer elkaar en zorg voor aanwezigheid en een pro actieve houding.
Voor personal training is de afspraak 1 op 1 met de trainer en dient afmelden te
geschieden 24 uur voor aanvang van de training. Wijzigingen in de planning kunnen
altijd voorkomen, zoek een oplossing met je trainer voor diezelfde dag. Is dit niet
mogelijk dan wordt de training in rekening gebracht. Dit is ter bescherming van de
trainer en voor u als client om uw gestelde doelen te behalen.
Wanneer een trainer niet aanwezig is op zijn gemaakte afspraak dan wordt de training
uiteraard niet geteld en is de volgende training voor rekening van de trainer. Wij streven
naar perfectie en compenseren daarom ook voor een fout van onze kant.
Aansprakelijkheid
De trainers zullen zorg dragen voor het goed volbrengen van de trainingen. Kasper
Berkhout PT en alle aanwezigen trainers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
mogelijke blessures opgelopen tijdens of na een training. Iedereen dient zelf zorg te
dragen voor zijn/haar lichaam, de trainers geven op hun plaats slechts advies als client
bent u diegene die iets wel of niet doet.
Wanneer een trainer u niet geschikt acht om een training te volbrengen dan kan de
toegang tot de les worden ontzegt door de aanwezige trainer.
Voor en tijdens de training is het gebruik van alcohol of drugs ten strengste verboden.
Uw gezondheid en die van anderen om u heen zijn hiermee in geding en dit zal leiden tot
directe ontzegging van de les. Wanneer de trainer het vermoeden heeft behoudt hij het
recht u de toegang tot de les te ontzeggen, de les wordt in rekening gebracht.

Na aanschaf van een product is er geen restitutie mogelijk, omdat er een duidelijke
intake plaats vindt voorafgaand aan een product. Verwachten worden verduidelijkt en u
en uw trainer weten wat er van u verwacht wordt.
De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Publicaties zijn
onderhavig aan de beschikbaarheid en de verstrekking van is ter discretie van Kasper
Berkhout PT.
U gaat ermee akkoord dat Kasper Berkhout PT en de aanwezige trainers niet
aansprakelijk zijn voor eventuele directe, indirecte of resulterende verliezen die
ontstaan uit het gebruik van informatie. Ook is Kasper Berkhout PT noch de aanwezige
trainer niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen/diefstal van eigendom
voor, tijdens of na het bezoek van de gym.
Door het aangaan van een abonnement of het aanschaffen van een rittenkaart gaat u
akkoord met de voorwaarden.

